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Hardware  
Hardware
bus  sběrnice
card reader  čtečka karet
CD/DVD/Blue-ray drive  CD/DVD/
Blue-ray mechanika

device (input/output)  zařízení 
(vstupní/výstupní)

external hard drive  externí disk
fan  větrák
flash memory  flash paměť (energeticky 
nezávislá paměť)

floppy/floppy disc  disketa
hard disc  pevný disk
hard drive  disková jednotka
key  klávesa
keyboard  klávesnice
laptop  přenosný počítač (notebook)
memory module  paměťový modul
monitor  monitor
motherboard  základní deska
mouse  myš
optical disc  optický disk
power supply  zdroj
printer (inkjet/laser)  tiskárna 
(inkoustová/laserová)

scanner  skener
screen  obrazovka

Software 
Software 
add-on  přídavná funkce v programu, 
doplněk

algorithm  algoritmus, procedura
anti-virus protection  antivirová ochrana
application  aplikace
backup  záloha
compatibility  kompatibilita, slučitelnost
demo  demoverze (ukázková verze 
programu)

driver  ovladač, řídící program
firewall  firewall (ochranné prostředky 
sítě)

interface  rozhraní
text editor  textový editor
office software  kancelářský software
plug-in  zásuvný modul
run  spustit
scripting language  skriptovací jazyk
settings  nastavení
shareware  shareware (typ licenční 
politiky)

spreadsheet  tabulkový sešit (soubor)
spyware  spyware (program, který 
využívá internetu k odesílání dat 
z počítače bez vědomí jeho uživatele)

trojan horse  trojský kůň

trial software  software na zkoušku
utility software  pomocný software
wizard  průvodce
freeware  bezplatný software 
internet browser  internetový prohlížeč
virus  vir

Operating system  
Operační systém
boot loader  zavaděč operačního 
systému

boot sector  bootovací sektor, 
startovací stopa

browse  listovat, prohlížet
browser  prohlížeč
cancel  zrušit, odhlásit
click  klik, stisk tlačítka myši
cursor  kurzor
data  data, údaje
delete  smazat, vymazat, vypustit
desktop  pracovní plocha 
directory  adresář
double click  dvojklik, dvojitý stisk myší
drag  táhnout, tahání
file  soubor
filename extension  přípona názvu 
souboru

folder  složka
icon  ikona
kernel  jádro (operačního systému)
menu bar  lišta, menu
move  přesunout, přemístit, přesun, 
přemístění

pointer  ukazatel, kurzor
properties  vlastnosti
recycle bin  koš
scroll  rolovat, posunovat (text na 
obrazovce)

scroll bar  rolovací lišta
shortcut  zkrácený povel, klávesová 
zkratka

software  software
sub-directory  podadresář
window  okno

Multimedia  
Multimédia
device  zařízení, přístroj
digital camera  digitální fotoaparát
entertainment  zábava
game  hra
game level  úroveň (ve hře)
gamepad  gamepad (ovladač pro hraní 
her)

graphics adapter  grafická karta
headphones  sluchátka

interactive whiteboard  interaktivní 
tabule

joystick  joystick (ovladač pro hraní her)
microphone  mikrofon
mp3 player  mp3 přehrávač
multiplayer game  počítačová hra pro 
více hráčů

player  hráč
projector  projektor
save game  uložit hru
slideshow  plynulé promítání obrázků
sound card  zvuková karta
speakers  reproduktory
virtual reality  virtuální realita
web TV  přenos televize přes internet
webcam  videokamera připojená 
k počítači

Computer graphics 
Počítačová grafika
adjust  upravit, nastavit
aspect ratio  poměr šířky a výšky 
obrazu

background  pozadí
blur  rozmazat
brightness  jas
capture  zachycení obrazu
clip art  kolekce obrázků, map, grafů
colour depth  barevná hloubka (počet 
bitů na pixel)

contrast  kontrast
correct  opravit, korigovat
create  vytvořit
crop  ořezávání, oříznutí
design  design, vzhled
display  displej, zobrazení
draw  kreslit, vykreslit
edit  upravit, editovat
erase  vymazat, vygumovat
graphics tablet  grafické vstupní 
polohové zařízení

image  obraz, obrázek
layer  vrstva
paint  malování
palette  barevná škála, paleta
pan  posuv, posouvání
pencil  tužka
pixel  obrazový bod (na obrazovce)
rendering  vykreslování
resolution  rozlišení
rotate  otočit
saturation  sytost
sharpness  ostrost
texture  textura
undo  vrátit zpět
wallpaper  tapeta
zoom in  zvětšení (objektu)
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zoom out  zmenšení (objektu)

Word processing  
Zpracování textu
align left/right  zarovnat (zleva, zprava)
apply changes  aplikovat, uplatnit 
změny

bold  tučný (tisk)
bullets  odrážky
cell  buňka
clear  vymazat, nulovat
clipboard  schránka pro výměnu dat
column  sloupec
copy  kopírovat, rozmnožit
cut  ořezat, oříznout
decrease  zmenšit, snížit
field  pole
find  nalézt, vyhledávat
font  font, typ písma
footer  zápatí (stránky)
header  záhlaví
hot key  horká/přímá klávesa, aktivační 
klávesa

increase  zvětšit, zvětšovat, zvýšit
index  rejstřík
insert  vložit, vkládat
italic  kurzíva
layout  grafická úprava
object  objekt
open  otevřít
page  strana
paste  vložit, vkládat objekt
preview  náhled
print preview  náhled před tiskem
replace  nahradit, zaměnit
row  řádek
save  uložit
select  vybrat
sort  setřídit
type  psát na klávesnici, písmo
typeface  rodina písma
underline  podtrhnout

Internet terminology  
Internetová terminologie
access  přístup
access time  přístupový čas
account  účet
add  připojit, přiložit
blog  blog, internetový deník
browse  prohlížet, procházet
connect  spojit, připojit
connection  připojení
cookie  cookie, sušenka (malý textový 
soubor ukládaný v počítači pro 
určitou webovou stránku)

disconnect  odpojit
download  stáhnout, přesunout (data 
z počítače)

e-book – electronic book  elektronická 
kniha

e-mail – electronic mail  elektronická 
pošta

enter  vložit (data do počítače)
home page  domovská stránka
Wi-Fi hotspot  bezdrátový přístupový 
bod

hub  rozbočovač
hyperlink  odkaz v hypertextovém 
dokumentu

hypertext  hypertext
log in/on  přihlásit se do systému, 
přihlášení

log out/off  odhlásit se ze systému, 
odhlášení

modem  modem (zařízení pro modulaci 
a demodulaci signálu)

network  síť (počítačová)
off-line  nepřipojený, mimo počítačovou 
síť

on-line  připojený na počítačové síti
password  heslo
refresh  obnovení
router  směrovač, router
search  hledat
send  poslat, posílat
switch  přepínač, switch
transfer rate  přenosová rychlost
upload  nahrát data do jiného počítače 
(na server)

user  uživatel

Acronyms and abbreviations  
Zkratky
ALU – Arithmetic Logic Unit  ALU – 
aritmetická logická jednotka

BIOS – basic input/output system  BIOS 
– základní vstupní/výstupní systém

CD-ROM – compact disc read-only memory  
CD-ROM nepřepisovatelné optické 
záznamové médium 

CPU – central processing unit  CPU – 
centrální procesorová jednotka

DVD-ROM – digital versatile disc read-only 
memory  disk obsahující souborový 
systém podle DVD specifikace 
(tj. např. jen s počítačovými daty)

fps – frames per second  snímky za 
sekundu

FTP – file transfer protocol  protokol 
pro přenos souborů

GHz  Giga Hertz
GUI – graphical user interface  grafické 
uživatelské rozhraní

HDD – hard disk drive  pevný disk
HTML – hypertext markup language   
značkovací jazyk pro hypertext

HTTP – hypertext transfer protocol   
protokol, který se používá pro 
přenos dat mezi webovým serverem 
a prohlížečem

IP – Internet protocol  internetový 
protokol, protokol používaný všemi 
internetovými systémy

IP address  adresa počítače na síti 
TCP/IP

JPEG – joint photographic experts 
group  rastrový obrázek schopný 
zobrazit 24bit barevnou hloubku, 
který využívá ztrátovou kompresi

LAN – local area network  místní 
počítačová síť

LCD – liquid crystal display  displej 
z tekutých krystalů

OS – operating system  OS – operační 
systém

PC – personal computer  PC – osobní 
počítač

PDA – personal digital assistant  osobní 
digitální asistent (kapesní počítač)

RAM – random access memory  paměť 
s náhodným přístupem

ROM – read-only memory  paměť, jejíž 
obsah nelze přepsat běžným 
způsobem

USB – universal serial bus  univerzální 
sériová sběrnice

WAN – wide area network  počítačová 
síť pokrývající rozlehlé geografické 
území

WLAN – wireless local area network   
lokální bezdrátová síť

WWW – world wide web  označení pro 
aplikace internetového protokolu 
HTTP

Useful phrases  
Užitečné fráze
a bit is the smallest unit of information.  
Bit je nejmenší jednotkou informace.

Can you connect two computers to one 
printer?  Můžeš připojit dva počítače 
k jedné tiskárně?

Change the font size.  Změň velikost 
typu písma.

Check for updates.  Kontrola aktualizací./ 
Zkontroluj aktualizace.

Click on the ‘My computer’ icon.  Klikni 
na ikonu „můj počítač“.

Click to learn more.  Klikni, aby ses 
dozvěděl více.

Connect the computer to the power 
supply.  Připoj počítač ke zdroji.

Create a new document.  Vytvoř nový 
dokument.

Cut the text and paste it into a new 
document.  Vyjmi ten text a vlož jej 
do nového dokumentu.

Delete this file if you don’t need it.   
Vymaž tento soubor, pokud jej již 
nepotřebuješ.

Do you often play computer games?   
Hraješ často počítačové hry?



© Oxford University Press� New Horizons  Information Technology 10

Do you use a computer at work or school?  
Používáš počítač v práci nebo ve 
škole?

Double click on this folder to open it.   
Klikni dvakrát na tuto složku, abys ji 
otevřel.

E-mail me the photos, please.  Pošli mi 
prosím fotografie e-mailem.

Go to the beginning of the page.  Přesuň 
se na začátek stránky.

How many e-mails do you get a week?   
Kolik e-mailů dostáváš za týden?

How much does this laptop cost?  Kolik 
stojí tento laptop?

How often do you use a computer?  Jak 
často používáš počítač?

I don’t know how to insert a picture 
into a document.  Nevím, jak vložit 
obrázek do dokumentu.

I spend too much time playing computer 
games.  Trávím příliš mnoho času 
hraním počítačových her.

I want to upgrade my hardware.  Chci 
si zmodernizovat hardware.

I’m having problems with installing this 
software.  Mám problémy s instalací 
tohoto softwaru.

Install antivirus software to protect your 
computer.  Nainstaluj si antivirový 
software, abys chránil svůj počítač.

Is your computer connected to the 
Internet?  Je tvůj počítač připojen 
k Internetu?

Laser printers are more expensive than 
inkjet ones.  Laserové tiskárny jsou 
dražší než inkoustové.

My scanner doesn’t work.  Můj skener 
nefunguje.

Protect your data.  Chraň si svá data.

Remember your login.  Zapamatuj si své 
přihlašovací údaje.

Remember to back up your data.   
Nezapomeň si ukládat data.

Run this program.  Spusť tento program.
Select ‘undo typing’ from the Edit menu.  
Vyber „vrátit zpět psaní“ z nabídky 
Úpravy.

Sort the numbers in ascending order.   
Uspořádej čísla vzestupně.

To print a document click ‘print’ on the 
File menu.  Pro tištění dokumentu 
stiskni „tisk“ v nabídce Soubor.

Turn the computer on.  Zapni počítač.
Turn the monitor off.  Vypni monitor.
Type the new password.  Napiš nové 
heslo.

Underline this word.  Podtrhni toto slovo.
What does LAN stand for?  Co vyjadřuje 
zkratka LAN?




